Test „Twój styl
podejmowania decyzji”
Należy odpowiedzieć na poniższe pytania, wybierając wariant odpowiedzi „a” lub „b”. Na pytania należy odpowiadać stanowczo, bez zbędnego zastanawiania się.
1. Co bardziej bierzesz pod uwagę u ludzi?
a) ich prawa,
b) ich uczucia.
2. Masz skłonność
a) bardziej cenić logikę niż uczucia?
b) emocje cenić bardziej niż logikę?
3. Która z wypowiedzi jest dla ciebie największym komplementem?
a) ten człowiek jest zawsze rozsądny,
b) ten człowiek ma prawdziwe uczucia.
4. Co jest dla ciebie większym błędem?
a) przejawiać zbyt wiele ciepła,
b) być niedostatecznie ciepłym.
5. Jakiego przywódcę (nauczyciela, lidera grupy rówieśniczej) cenisz?
a) zawsze dokładnego,
b) zawsze uprzejmego.
6. Co zdarza się częściej?
a) twoimi uczuciami rządzi rozum,
b) pozwalasz swojemu rozumowi podążać za uczuciem?
7. Co sprawia, że silniej odczuwasz dyskomfort?
a) bycie nierozsądnym,
b) bycie obojętnym.
Jakie słowo w każdej z tych par bardziej odpowiada twojemu duchowemu odczuciu?
8. stanowczy – współczujący
9. analizować – sympatyzować
10. wyższość – powodzenie
11. krytyczny – niekrytyczny
12. przekonujący – bojaźliwy
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13. uparty – łagodny
14. cierpieć w milczeniu – przebaczyć
15. co powiedział – kto powiedział
16. stanowczy – oddany
17. przezorny – sympatyk
18. sprawiedliwość – litość
19. ostrożny – ufny
20. bez zahamowań – delikatny
21. myśleć – przeżywać
22. sędzia – godzący
23. sprzeczać się – zgadzać się
Opracowanie rezultatów
Przedstawiciele myślącego typu – przewaga odpowiedzi „a” – są ludźmi zawsze trzeźwo patrzącymi na świat
lub uważają się za takich. Swoje decyzje podejmują na podstawie logicznej analizy obiektywnych faktów, przy
czym są skłonni rozpatrywać najmniejsze detale i te, które są nieprzyjemne. Uczucia dla nich nie mają większego znaczenia. Skłonni są jednak uwzględniać cudze idee, ale wówczas nie obchodzą ich cudze emocje.
Harmonijne stosunki z otoczeniem nie są dla nich zbyt ważne. Z łatwością krytykują innych, jeśli widzą, że mają
ku temu podstawę. Mogą zranić czyjeś uczucia i nawet tego nie zauważą. Kiedy przyjęte przez nich działania
okażą się trafne, czują się spełnieni i zadowoleni, przy czym liczą, że otoczenie uzna ich zasługi.
Przeciwieństwem typu myślącego jest typ emocjonalny lub uczuciowy – przewaga odpowiedzi „b”. Ludzie
tego typu w większym stopniu są zorientowani na osobiste etyczne wartości każdego człowieka. Uważają, że
logika jest niedostatecznym instrumentem przy podejmowaniu decyzji. Dlatego podejmując działania, starają
się uwzględniać uwagi i uczucia wszystkich, którzy mają związek ze sprawą. Uczucia, stosunek do sprawy cenią
bardziej, aniżeli wkład czy pozytywne idee. Dziesięć razy pomyślą, jakie uczucia, emocje to działanie wyzwala
u innych. Konkluzji dokonują na podstawie etycznych ocen. Harmonijne stosunki z otoczeniem to ważna dla
nich część życia. Dlatego przy współpracy z innymi są taktowni, delikatni, współczujący. Drobnostki sprawiają
im radość. Uciekają od nieprzyjemności, a tym bardziej od krytyki. Mają zdolność rozumienia innych, dlatego
chętnie zawierają nowe znajomości.
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